Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Základní popis
Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) v případě, že produkují
nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100
tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, a oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním
roce s odpadem, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (ust. § 39 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za
každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa
nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo
provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost,
při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou
působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno
souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.
Upozornění!! Všichni ohlašovatelé podle zákona o odpadech mají povinnost ohlašovat odpady
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního
prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů. Více informací též na www.ispop.cz .
Oprávněn jednat
Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, nebo její
zplnomocněný zástupce.
Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo
podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání).
Podmínky a postup řešení
Hlášení se podává v případě, že při činnosti původce odpadů vznikají odpady ve větším množství než
100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s větším množstvím než 100 tun ostatních
odpadů za kalendářní rok. Oprávněná osoba podává hlášení v případě, že v kalendářním roce s
odpadem nakládá.
Zahájení řešení
V případě splnění podmínek podat hlášení o produkci, a to prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí nebo datové schránky
Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Na které instituci řešit
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě odbor životního prostředí MěÚ
Vodňany.

Kde, s kým a kdy
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, náměstí Svobody č. 18/I., kancelář č. 8, Ing. Věra Šimková.

Potřebné doklady
Formulář vyplněný ve stanoveném standardu dat.
Potřebné formuláře
Příslušné interaktivní formuláře jsou k dispozici na www.ispop.cz
Poplatky a úhrada
Nejsou stanoveny.
Lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, původce a oprávněná osoba ohlášení evidence odpadů za příslušný rok
pouze v určeném termínu (do 15. 2. následujícího roku) předá příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností prostřednictvím ISPOP. Tento správní orgán následně zpracovává předané
evidence odpadů od jednotlivých původců a oprávněných osob pro Ministerstvo životního prostředí a
pro příslušný krajský úřad, a to v termínu do 30. dubna stejného roku.
Další účastníci
Nejsou stanoveni.
Další činnosti
Nejsou stanoveny.
Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz
Postup dle předpisu
•
•
•

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Opravné prostředky
Nejsou stanoveny.
Sankce
Podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1.000.000 Kč
právnické osobě nebo fyzické osobě, oprávněné k podnikání, která nesplní ve stanoveném rozsahu
ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2, § 39 odst. 4, § 39 odst. 5 tohoto zákona).
Nejčastější dotazy
Lze podat hlášení bez registrace do ISPOP?

Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení
přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna
zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není
nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo
subjektu (IČO).
Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/uvod.html#jump1.
Ohlašovatelé, kteří se již do systému ISPOP v minulosti zaregistrovali, již nemusí registraci nově
provádět.
Jiné zdroje informací
http://www.mzp.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
www.ispop.cz
http://odpady.inisoft.cz
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kontaktní osoba
Ing. Věra Šimková, telefon: 383 379 172, e-mail: simkova@muvodnany.cz
Poslední aktualizace
24.09.2015
Konec platnosti
Nestanoven.

